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Proteínas: Fatos, Curiosidades e (Im)Probabilidades

Por Wallace de Souza Barbosa.
As proteínas são moléculas fundamentais para o organismo, encontram-se em todos os tecidos e
células, fazendo parte de sua estrutura (como blocos numa casa), das reações químicas
essenciais aos organismos (como máquinas moleculares), da comunicação e sinalização intra e
intercelular, da defesa contra germes invasores, da reprodução (na composição de gametas) [1],
entre outras coisas.
Formadas de cadeias de até 20 tipos de aminoácidos diferentes, que são "enoveladas" em formas
3D específicas (forma nativa), algo fundamental para sua função e estabilidade, incluindo a
presença de um ou mais pontos de ligação (locais geralmente côncavos, onde ligantes, moléculas
menores, RNAs ou mesmo outras proteínas se ligam, [1]), além de centros ativos, onde a proteína
se liga física e quimicamente a substratos específicos, fomentando uma reação química específica
[2].
O processo de síntese de uma só proteína envolve, basicamente: um gene (parte do DNA que
contém a “receita” da proteína: sua estrutura, quantidade de aminoácidos, que tipos serão usados
e suas respectivas posições na cadeia, posição dos introns, etc), a DNA helicase, que desenrola o
trecho do DNA a ser traduzido em RNA, uma RNA polimerase, que transcreve o mRNA, que então
passa pela “clivagem” (splicing), onde tem seus íntrons removidos (processo feito pelo
spliceossomo, complexo dinâmico que contém mais de 170 proteínas que unem-se na hora de
realizar a clivagem de um pré-mRNA [4]) e daí dirige-se ao ribossomo (outro complexo molecular
composto de mais de 79 proteínas diferentes, 4 espécies de RNA, cuja montagem envolve mais
de 150 proteínas diferentes em humanos, e mais de 200 em leveduras [5], e é regulado por outros
genes e pseudogenes (2090 PGs, para ser mais exato)[6]) onde é traduzido (ou seja, ocorre a
montagem ordenada da cadeia de aminoácidos), sendo lido igual um código de barras, conforme
os tRNAs (RNAs transportadores) vêm trazendo os aminoácidos exatos a serem ligados à
proteína.
Ou seja, para tão somente produzir uma única proteína em estado imaturo, necessita-se de outras
252 proteínas envolvidas diretamente no processo, sem contar as variedades de RNAs.
Obviamente, esse sistema complexo, altamente preciso e regulado sofrerá tremendamente caso
quaisquer defeitos (mutações) ocorram em qualquer gene ou componente participante. De fato, a
lista de doenças causadas por mutações é extensa e continua crescendo [7,8, 9].
Sem mencionar a quantidade tremenda de ATPs (adenosina tri-fosfato, moléculas que funcionam
como baterias, servindo energia para a realização de todos os processos orgânicos) exigida na
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síntese proteica: Junto com as ATPases, a síntese proteica é o processo celular que mais
consome ATPs numa célula, usando de 25% a 30% do estoque de ATP produzido [10].
Logo após o processo de tradução do mRNA, a proteína ainda não está pronta, pois é apenas
uma longa cadeia peptídica espiral que necessita ser moldada em sua estrutura tridimensional
nativa, a fim de esconder suas partes vulneráveis à água (regiões hidrofóbicas). Dependendo dos
tipos de aminoácido empregados na cadeia, a proteína pode realizar uma certo auto-dobramento,
mas, grande parte dessa tarefa fica a cabo das proteínas chamadas chaperonas.
Além de auxiliarem a célula na proteção contra danos causados por calor excessivo [11] (que
podem levar à desnaturação de proteínas) as chaperonas auxiliam no enovelamento de proteínas
recém-formadas. Essa assistência se dá por meio da gaiola de Anfinsen, um complexo dinâmico
que envolve as famílias de chaperonas GroEL e GroES, auxiliadas por outras 250 proteínas
adicionais [12]. Pelo menos 15 doenças são causadas por mutações nos genes responsáveis
pelas chaperonas como é de praxe.[13]
E não para por aí, ainda tem a sinalização da proteína (a fim de identificar seu local de destino) e
posterior transporte através do complexo de Golgi [14], que envia cada proteína rumo a seu
respectivo local de destino dentro do organismo. Defeitos no tráfego de proteínas podem causar
mal de Alzheimer e fibrose cística [15], entre outros males.
Existem cerca de 50 mil proteínas diferentes em seres humanos [16], sendo a titina a maior
proteína de todas, com mais de 27 mil aminoácidos em sua composição (essa proteína encontrase nos músculos).
Precisão e fidelidade é essencial para as proteínas. Cada aminoácido especificado no gene deve
estar em seu devido local. Mesmo proteínas menores não tolerarão taxas de erro de 10^(-2) (10
elevado a -2, ou seja, 0.01 ou um erro a cada 100 resíduos (aminoácidos)), sendo que a taxa de
erros observada gira em torno de 10^(-4) ou, 1 aminoácido a cada 10.000 aminoácidos. Isso tudo
exige um eficiente sistema de checagem que detecte todos os aminoácidos incorretamente
inseridos/alinhados durante a síntese [4].
Ao mesmo tempo que a célula precisa dessa fidelidade, ela necessita que a síntese seja rápida, a
fim de atender a enorme demanda por proteínas. E os organismos são finamente projetados para
isso, tanto que, uma E.coli (espécie de bactéria), consegue montar 40 aminoácidos por segundo,
em cada ribossomo [4].
Para quem gosta de números, e números enormes, as proteínas são um prato cheio (e um
verdadeiro terror para teóricos). Sendo 20 o número de aminoácidos essenciais, se calcularmos o
número de combinações possíveis em um mero decapeptídeo (sequência com apenas 10
resíduos) chega a 20 elevado a 10, ou seja, 200.000.000.000 de proteínas possíveis! O problema
é que não será qualquer combinação aleatória de aminoácidos que exercerá uma função
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específica na célula. Apenas uma fração ínfima das numerosas sequências seria útil. Logo, as
chances de 50 mil proteínas funcionais de todos os tamanhos terem evoluído é simplesmente
nula.
Segundo um artigo de Dr. R. W. Kaplan, as chances teoréticas de proteínas funcionais se
formarem abioticamente (a partir de matéria não-viva) ficam entre 10^(-10) e 10^(-14). Ou seja,
ficam entre 1 em um bilhão e 1 em dez trilhões (10.000.000.000.000)! [17] *

* Nota do responsável pela edição: Se essas probabilidades estivessem corretas, poderíamos observar coisas interessantes na
natureza. Todos os teóricos sobre "chance" de formação de compostos orgânicos estão altamente equivocados sobre o
funcionamento da natureza, parece que eles desconhecem as tendências naturais. Se as probabilidades estivesse certas nesse
caso (1 em um bilhão), por exemplo, a ocorrência de fragmentos inferiores a proteínas ocorreria com muito maior frequência,
conforme e proporcionalmente a relação de simplicidade, do mais simples ao mais complexo com um vasto gradiente de
intermediários: dipeptídeos, tripetídeos, oligopetídeos e, mais raramente, proteínas. Teríamos a ocorrência indicando uma tendência a
formação de macromoléculas, o que não acontece. Em fato, a natureza é totalmente contrária a essas tendências e esse caso sequer
deveria participar de especulações probabilísticas. Eskelsen
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